
	
	

 
 
 
 
 
 
 

ALLAH AFFETMEYİ SEVER 
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, 

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 

 

 Allah Azze ve Celle insanoğluna merhamet ediyor, insanoğlu kendine merhamet 
etmiyor. İnsanoğlu devamlı günah, hata işler. İnsanoğlu noksandır, devamlı bir hatası 
oluyor, günah işliyor. Allah Azze ve Celle merhametinden tövbe istiğfar edin diyor. Allah 
(c.c.) tövbeyi, istiğfarı kabul edendir.  

Hiçbir insan yok ki günahı olmasın. Ama Allah Azze ve Celle de “Siz günahtan 
yorulmazsınız, ben sizi affetmekten yorulmam.” diyor. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) diyor 
ki: “Günde en azından yetmiş kez istiğfar edin.” “Estağfirullah, tövbe estağfirullah, 
estağfirullah el azim” diye yapabilirsiniz. “Tövbe estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el 
azim” de denir. “Bunu yapanın yetmiş sene günahları affolur.” diye sahabeye Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) söylüyor. Sahabe de “O kadar yok.” diyor. “Senin yoksa babanın, 
babanın yoksa ailenin, ailenin yoksa komşuyu bile Allah (c.c.) insanın bu estağfirullah 
demesinden dolayı affeder.” 

Yani Allah Azze ve Celle insanlar affolsun diye bir vesile yapıyor ama çoğu insan 
yapmıyor, aklına bile gelmiyor. Artık kendi kendine zulmetmiş oluyor. Affetmek için 
kapılar açık, “Tövbe kapısı güneş batıdan çıkana kadar açıktır.” diyor Allah Azze ve Celle. 
O da kıyametten biraz önce güneş batıdan çıkacak. İnsanlar zannediyor ki bu tabiattır, 
doğadır. O vakit görecekler ki nasıl Allah var. O olduktan sonra artık kimsenin mazereti 
kalmaz, günah işlerse de tövbe kapısı kapanmış olur. O vakit tövbeler kabul olmaz.  

Onun için, şimdi vakit kazançlı vakittir; günah işledin mi tövbe et, Allah affetsin, 
bu günah yükünden kurtul. Günah yükü ağırdır. İnsanlar zanneder ki: “Yük yok, ağır 
değil.” Bulutlar gibi zannederler. İnsan bulutu görünce, toz gibi görür, bir şey gözükmez 
ama onun tonlarca ağırlığı var. Günah da aynı şekilde ağırdır. Her gün tövbe istiğfar edip 
de o günahları üstümüzden atalım inşallah. Allah’a şükür ki insanlar faydalansın diye Allah 
bu imkânları vermiş. Allah hepimizi affetsin, hepimize merhamet etsin inşallah.  

 
 
 



	
	

 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha      

 
Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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Akbaba Dergâhı Sabah Namazı	


